PRODUKTDATABLAD

FACADE
Färdigblandat handspackel för mindre lagningar
inom- och utomhus.

Ett grått spackel för mindre lagningar på mineraliska underlag.
Passar inomhus och utomhus.
Lättarbetat.
Lämplig för både i-spackling och bredspackling.

DALAPRO® FACADE
Färdigblandat spackel för mindre lagningar
inom- och utomhus.
PRODUKTINFORMATION
Dalapro Facade är ett färdigblandat handspackel för
mindre lagningar på vägg och tak inom- och utomhus
på mineraliska underlag. Lämplig för både
ispackling och bredspackling. Grått.
ANVÄNDNING
Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN
15824 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

LAGRING
Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning
kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad
burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se
TEKNISK DATA
Bindemedel: Latex-sampolymer
Lösningsmedel: Vatten
Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
Kornstorlek: Max 0,2 mm
pH: Cirka 9
Kulör: Grått
Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld
Förpackning: Plasthink 3 liter och 10 liter.

ARBETSGÅNG
Spackla för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor.
Temperatur: lägst +10 °C. När den spacklade ytan torkat,
slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100–120.
Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning.
Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska
förlimmas innan tapetsering.
TORKTID
Torktiden är beroende av bland annat underlag,
skikttjocklek, temperatur och luftfuktighet.
MATERIALÅTGÅNG
Bredspackling vid 1 mm skikttjocklek, ca 1 liter/kvm.
RENGÖRING OCH AVFALL
Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen
innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte
hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl
tömda emballage lämnas till återvinning.

Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för
ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information.
Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se
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